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REGULAMENTO DE INCENTIVO A GASTRONOMIA SEMIPRESENCIAL DO UNIOPET O ANO DE 2019
OPET ORGANIZAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO TÉCNICO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.118.406/000172, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 892, Rebouças, Curitiba, Paraná, entidade mantenedora do
Centro Universitário OPET, doravante denominado como “UNIOPET”, vem publicar o presente REGULAMENTO DE
INCENTIVO A GASTRONOMIA SEMIPRESENCIAL DO UNIOPET O ANO DE 2019, que será regido pelas seguintes
disposições:
1.

DA INDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
1.1.
O presente programa tem por objetivo: criar condições, requisitos e critérios para o fornecimento
de desconto, para alunos “CALOUROS” do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia – na modalidade
Semipresencial, nos moldes, limites, termos e desde que atendidos os critérios e requisitos estabelecidos
para tanto no presente Regulamento.
1.2

Define-se abaixo os termos utilizados no presente regulamento:
I)
Semestre de Referência: “1º semestre de 2019”, que compreende os meses de janeiro a
junho de 2019.
II)
Semestre Subsequente: “2º semestre de 2019”, que compreende os meses de julho a
dezembro de 2019.
III)

Prazo de Matrícula: “de 18/02/2019 até às 20h do dia 1º/03/2019”

IV)
Calouro: estudante recém-chegado na instituição de ensino, que não mantenha vínculo
anterior, mesmo que seja em outro curso da instituição.
2.

QUEM PODERÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA
2.1.
Poderão receber o desconto, em razão do presente Regulamento, os alunos não vinculados ao
UNIOPET que realizarem sua matrícula como Calouro no Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia –
modalidade Semipresencial, dentro do Prazo de Matrícula (dia 1º/03/2019), observando os critérios de
admissão estabelecidos pelo Edital de Vestibular 003/2018.
2.2.
O desconto que será concedido em razão deste Regulamento será válido exclusivamente para o
Semestre de Referência (1º Semestre de 2019), albergando os meses do referido semestre, e será renovado
para o Semestre Subsequente (2º Semestre de 2019) desde que o aluno se atente aos prazo e condições
para renovação da matrícula.
2.3.

Fica vedada a participação de CALOUROS que:
I)

já sejam beneficiários de bolsas de estudos;

II)
que sejam beneficiários de quaisquer percentuais de bolsas junto ao PROUNI e/ou
quaisquer financiamentos estudantis (FIES, programas institucionais, etc.), devendo o beneficiário
optar pelo que melhor lhe aprouver.
2.4.
A concessão do desconto previsto neste Regulamento dependerá, também, do cumprimento de
todos os critérios institucionais previstos do Regimento Interno para a formalização da matrícula do aluno.
Logo, ainda que o ALUNO faça jus ao recebimento do desconto, o benefício NÃO será concedido caso o
NÃO cumpra os requisitos institucionais para formalização de matrícula, sobretudo no que tange à

Rua Nilo Peçanha, 1635 – Bom Retiro – Curitiba – PR – CEP 80520-176 (41) 30282828

2

Credenciado pela Portaria nº 1.520 de 05 de dezembro de 2017 – D.O.U de 06/12/17.

obediência aos prazo acadêmicos para efetivação da matrícula, celebração do Contrato de Prestação
Serviços Educacionais e inexistência de qualquer débito do aluno perante o UNIOPET.
2.4.1. A concessão do desconto também fica condicionada à existência de vagas no curso
pretendido pelo aluno, bem como formação de turma.
3.

DO DESCONTO
3.1.
O desconto que será outorgado nos termos deste Regulamento compreende o percentual de
18,07% (dezoito vírgula zero sete por cento) da semestralidade do curso, aplicado sobre a mensalidade do
ALUNO.
3.2.
O desconto abrangerão apenas as mensalidades do Semestre de Referência e Subsequente, não
havendo concessão de gratuidades aos meses e períodos seguintes, sendo que também os descontos não
incidirão sobre os pagamentos de remunerações de serviços extraordinários e taxas administrativas, tais
como as referentes à emissão de diplomas, certificados de conclusão de cursos, documentos e declarações
solicitadas na Central de Atendimento ao Aluno da IES, segunda chamada de provas etc.
3.3.
As parcelas que tiverem a aplicação do desconto, não terão a cumulatividade de qualquer outro
benefício financeiro.
3.4.
Os descontos são individuais e intransferíveis, não podendo ser convertidas em bens ou dinheiro,
nem poderão ser trocados, cedidos ou transferidos, em nenhuma hipótese e sob nenhum argumento ou
fundamento. O aluno perderá o benefício do desconto caso interrompa ou suspenda seu vínculo com o
curso (trancamento, cancelamento, transferência, não abertura de turma, etc.).

4.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1.

As decisões da Reitoria da UNIOPET e da sua Banca Examinadora são irrecorríveis.

4.2.
O UNIOPET reserva-se ao direito de não formar turmas que não atinjam número mínimo de alunos,
conforme normativa da Secretaria Acadêmica da IES e demais disposições de cada curso.
4.3.

No caso de fraude comprovada o CANDIDATO será excluído automaticamente do programa.

4.4.
A Reitoria do UNIOPET, órgão competente para dirimir eventuais dúvidas de interpretação ou
omissão do presente Regulamento, reserva-se no direito de efetuar modificações sem prévio aviso, ou
consentimento, caso verifique a necessidade de adequar o presente Regulamento a situações não
previstas.
4.5.
Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do UNIOPET, não for possível conduzir este
Programa conforme o planejado, esta poderá modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo a qualquer
momento, inclusive antecipadamente, mediante aviso aos já beneficiários a ser disponibilizado no sitio
digital da instituição, cabendo ao participante acompanhar os editais disponibilizados, os quais, publicados,
consideram-se devidamente publicizados e plenamente exigíveis de todos os alunos. Caso o programa
tenha seu término antecipado, o UNIOPET deverá avisar ao público em geral e aos participantes, através
dos mesmos meios utilizados para divulgação do Concurso.
4.6.

Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR para dirimir questões oriundas deste Regulamento.
Curitiba, 18 de fevereiro de 2019
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